
МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ  
2. семестар дипломских академских студија, 2008/09  

 
Студио - 18 ЕСПБ  
Семинар1 - 2 ЕСПБ  
Семинар2 – 2 ЕСПБ  
 
 
УПУСТВО  
 
Садржај пројектног задатка  
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и 

простора.  
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка.  
Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се оспособљава 
да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и 
структуралне захтеве  
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме. 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања.  
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката:  
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија  
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења  
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и законским 
регулативама.  
 
Термински план наставе  

Студио и семинари одржавају се два пута недељно од 14 до 22 сата.  
Настава траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету.  
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3.  
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). 
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак.  
 
Студијска правила  

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни 
задатак у студију задаје наставик.  
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак.  
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном задатку.  
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре.  
Семинарски рад учествују у укупној оцени пројекта са по 5п  
Тему семинарског рада и оцену одређује наставник који води студио у договору са наставником који води 
семинар.  
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи.  
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.  
 
Правила за пријављивање студената у студио  

Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија испуњену пријаву 
пројектног задатка.  
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5.  
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената.  
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4.  
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу  
 
 
 
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: 
Статут од 09. 10. 2006. 
 



План рада  
 
 

Назив предмета:  
МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура  

Година студија: 
 2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09  

Број кредита:  
22 ЕСПБ  

Термини одржавања наставе:  
два пута недељно (14 недеља)  
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата  

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):  

Термини одржавања колоквијума:  
3. радна недеља у 16 сати  
7. радна недеља у 16 сати  
14. радна недеља у 16 сати  

 
 
 

Назив пројектног задатка: 
 

БИРОТЕЛ - Пословно-смештајни објекат код Калемегдана (на Зереку) 
 

Наставник:  
Проф. Бранислав Стојановић 

Сарадник у настави:  
Ивана Ракоњац, дипл.инж.арх. 
Учесник у настави:  
Бојана Здравковић, дипл.инж.арх. 
Студент волонтер: 
Бранко Станојевић 

Број кабинета: 345 

Време за консултације са студенатима: договор у студиу 

Телефон: 011 32 18 726                                                                                              Е-маил: 

 
 

Назив семинара 1: Пројектантска пракса 

Руководилац семинара 1: Проф. Бранислав Стојановић 

Назив семинара 2: Хотелски објекти 

Руководилац семинара 2: Проф. Бранислав Стојановић 

 
 

Посебни критеријуми за пријем студената:  
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и 
вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку.  

 
 

Циљеви и приступ настави:  
Циљ наставе је даљи развој пројектантских вештина студената, кроз суочавање са комплексним пројектним 
задатком у затеченој градској матрици. Настава се наслања на претходна знања студената из домена архитектуре, 
урбанизма и архитектонских технологија; као и других компатибилних сазнања. Циљ наставе је формирање става 
студената у односу на инкорпорацију у старо градско језгров као и изналажења разних модела за примену у 
оваквим околностима. Очекивани завршни продукт је компетентни, актуелни, смели и оригинални одговор на 
задати проблем. 
Настава ће се одвијати у активном контакту студената и наставника.  

Пројектни задатак:  
Свеобухватни процес развоја иницира низ нових активности и понуда које се у области хотелијерства огледају 
формирањем специјализованих типова хотелских услуга и објеката од којих је у урбаним структурама 
најзанимљивији БИРОТЕЛ, комплекс који поред класичних и апартманских смештајних капацитета обавезно 
садржи и пратеће, односно припадајуће пословне бирое.  
Уважавајући актуелност проблема лоцирања и пројектовања хотела као и матичности Студија, за тему 
овогодишњег семестралног рада предложен пројекат за биротел са пратећим садржајима од којих су основне 
функционалне целине Пројектним задатком дате и обавезујуће, док  пратеће активности полазници могу 
појединачно формулисати и инкорпорирати чиме се постиже индивидуалност, а тиме и различитост сваког 
пројекта.  
За атрактиван садржај као што је хотел, односно биротел, предложена је локација која се налази у самом центру, 



непосредно ослоњена на Калемегдан са добрим приступом и парцелом која излазећи на више улица пружа 
могућност различитог структуирања и организације вишенаменског објекта. 
Овај локалитет већ заборављеног имена „Зерек“, налази се у блоку омеђеном улицама Узун Мирковом, Тадеуша 
Кошћушка, Цинцар Јанковом и Улицом Цара Уроша и у свом комплексу садржи објекат Педагошке академије који је 
у режиму заштите као и ископине Римског каструма.  
Повољна саобраћајна доступност, стециште и укрсница битних пешачких праваца, релевантне визуре са локације и 
ка локацији, близина парковског и историјског комплекса, неопходност кореспондирања са објектима историјског 
наслеђа, волуметријски динамично структуирана постојећа структура у окружењу, као и присутност денивелације 
терена само су неке од каратеристика које  одликују локацију чинећи провоцирајућим овај семестрални задатак.  

Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су 
предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, 
истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд. 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Упознавање и 

обилазак терена 
Прелиминарни концепт У договору са наставником У договору са наставником 

02 Прелиминарни концепт Прелиминарни концепт   

03 Програмска клаузура Разрада концепта   

04 Разрада концепта Идејно решење   

05 Идејно решење Идејно решење   

06 Финализација Финализација   

07 1. Колоквијум: Измене концепта   

08 Разрада пројекта Разрада пројекта   

09 Разрада пројекта Разрада пројекта   

10 Разрада пројекта Разрада пројекта   

11 Разрада пројекта Разрада пројекта   

12 Финализација Финализација   

13 Презентација Презентација   

14 2. Колоквијум: Финална презентација   

 
 

Обавезна литература:  
Библиотека Архитектонског факултета 

Препоручена литература:  
Библиотека Архитектонског факултета 

 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):  
Формат ће бити одређен током рада на пројекту у зависности од обухвата интервенције. 

Графички прилози ће на завршном испиту бити предати у штампаној форми са свим потребним прилозима који 
дефинишу пројекат, као и сви потребни прилози о којима ће бити детаљније речи у току семестра. Размере у којима 
ће бити анализиран пројекат су 1:1000 и 1.500 за урбанистичке прилоге и од 1:200 до 1:10 за идејни део пројекта 
(основе, пресеци, изгледи, детаљи...). 

Критеријуми оцењивања:  
 
Финална оцена ће се формирати на основу следећих критеријума:  
карактеристике студентског рада током семестра: редовно похађање наставе, редован рад на задатим темама, 
активност на вежбама, показани напредак, квалитет рада код куће.  
карактеристике одговора на задатак – решења студената : комплетност задатка, квалитет финалног резултата. 
 

Оцењивање:  
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 
70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.  

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена  

активност у току предавања   пројекат  25 

колоквијуми  10 +20+30=60 усмена одбрана пројекта  5  

семинари 10 писмени елаборат  

 
 



Услови предаје после заказаног рока:  
из статута АФ  

Статутарне одговорности и права студената:  
из статута АФ  

 


